
 

Com o objetivo de disseminar a informação jurídica, encaminhamos abaixo os Atos Oficiais do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, indexados pela equipe da Biblioteca do TJ/EMERJ e publicados no dia 
08 de novembro de 2021, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 

Conheça outros Atos do PJERJ: Provimentos, Resoluções etc., que estão disponibilizados no site do 
Tribunal de Justiça: www.tjrj.jus.br, em: Consultas > Legislação > Atos Oficiais do PJERJ. 

Os Boletins do Serviço de Referência Bibliográfica e Atendimento ao Usuário estão disponíveis na página 

da Biblioteca no endereço eletrônico: www.emerj.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais 

do PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO EXECUTIVO TJ 169/2021 08/11 

Estabelece prazos para o encerramento do exercício 
financeiro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 170/2021 08/11 

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início 
ou vencimento no dia 4 de novembro do ano corrente 
de 2021, para o primeiro dia útil seguinte à 

normalização do serviço. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 6. 

AVISO TJ 126/2021 08/11 

Avisa aos gestores e chefes de serventia que deverão 
providenciar, até dia 10 de novembro de 2021, a 
regularização dos dados funcionais dos servidores 
requisitados integrantes de suas equipes, cujo o nome 
conste na relação nominal mencionada, com vistas a 
prestação de informações por este Tribunal de Justiça 
ao eSocial. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 43, p. 2. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www.emerj.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287530&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287531&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287442&integra=1


AVISO - CONVOCAÇÃO TJ/DGPES 

SN1/2021 
08/11 

Convoca os servidores ativos, inativos, exclusivamente 

comissionados e requisitados ocupantes de cargo em 
comissão, titulares do plano de saúde Amil e que 
possuam dependentes no referido plano, para informar 
o(s) número(s) do(s) CPF(s) do(s) respectivo(s) 
dependente(s), inclusive menores de 18 anos, no 
período de 03/11/2021 até 30/12/2021, para que este 
egrégio Tribunal de Justiça possa prestar informações à 
Receita Federal, na ocasião da Declaração Anual de 
Imposto de Renda. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 43, p. 33. 

AVISO TJ/DGPES 9/2021 08/11 

Avisa aos servidores ativos e inativos alcançados pelo 
acórdão proferido nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3782 que está prorrogado, até 
o dia 30 de novembro de 2021, o prazo para informar 
o grau de escolaridade que possuíam à data do seu 
ingresso neste Poder Judiciário, por meio de declaração 
específica disponível no sítio eletrônico desta Corte. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 43, p. 33. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN75/2021 08/11 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar programas de monitoramento de 

penas e medidas alternativas à prisão, por intermédio 
da Central de Penas e Medidas Alternativas da Comarca 
de Valença, entre o Município de Valença e o Tribunal 
de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 31. 

EDITAL-PAUTA TJ/SETOE SN6/2021 08/11 

Faz público que será realizada no próximo dia 22 de 
novembro de 2021, segunda-feira, a partir das 13 
horas, sessão administrativa do E. Órgão Especial. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 35. 

PORTARIA NUR, 8 51/2021 08/11 

Resolve, visando alternância anual equânime, designar 
o juízo de direito da 2ª Vara da comarca de Seropédica 
para a realização da correição geral ordinária 2021 no 
Núcleo da Dívida Ativa da comarca de Seropédica. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 45. 

PORTARIA TJ 2342/2021 08/11 

Altera a composição da Comissão Interinstitucional do 
Estado do Rio de Janeiro para Aprendizagem (CIERJA). 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 9. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287440&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287440&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287503&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287534&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287544&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287545&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287536&integra=1


PORTARIA TJ 2343/2021 08/11 

Altera a composição da Comissão de Valorização da 
Primeira Infância (COVPI). 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 10. 

PORTARIA TJ 2365/2021 08/11 

Altera a composição da Comissão Permanente de 

Acessibilidade e Inclusão (COMAI). 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 11. 

PORTARIA TJ 2428/2021 08/11 

Designa membro para a Comissão Estadual Judiciária 
de Adoção Internacional (CEJAI). 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 12. 

PORTARIA TJ 2429/2021 08/11 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 13. 

PORTARIA TJ 2430/2021 08/11 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 13. 

PORTARIA TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 

7/2021 
08/11 

Determina a compensação de feitos não urgentes 
distribuídos pelo DECRI no exercício seguinte. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 34. 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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